☐ HAKEMUS
Terveydensuojelulain 763/1994 18 §:n mukainen
talousvettä toimittava laitos
☐ ILMOITUS
Terveydensuojelulain 763/1994 18a §:n mukainen
Viranomainen täyttää
Saapumispvm
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Viranomainen täyttää

talousvettä toimittava laitos
Viranomainen täyttää

Dnro

Päätös/Todistus annettu

/

20

Hakemus on jätettävä 3 kuukautta ennen toiminnan aloittamista, muuttamista tai veden laadun kannalta olennaisiin toimiin
ryhtymistä.
HAKEMUKSEN/ ILMOITUKSEN AIHE
☐Toiminnan aloittaminen/Uusi laitos
☐Toiminnassa oleva laitos
☐Laajennus
☐Toiminnan muuttaminen
☐Pakattu talousvesi
1. Laitoksen tiedot

Nimi

Kunnat, joiden alueelle laitos toimittaa vettä

Vedenjakelualueet (verkostot)

Laitoksen toimittama kokonaisvesimäärä
m3/a

Taloustarkoituksiin toimitettava veden määrä.
m3/a

m3/d

Veden käyttäjien lukumäärä

Rakentamisen suunniteltu aloittamisajankohta
.
. 20
Laitoksen suunniteltu käyttöönottoajankohta
.
.20

Kiinteistöjen lukumäärä

2. Toimijan tiedot

3. Vastaava hoitaja
ja tiedot
pätevyydestä

Nimi

Y-tunnus

Postiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Nimi

Koulutus ja työkokemus

Tehtävät laitoksessa

m3/d

Tehtävänimike

☐ Ei nimetty

4. Vedenottamot

5. Vedenkäsittelymenetelmät ennen
verkostoon
johtamista

Sijainti (kunta, taajama ja
kylä)

Pohjavesi

Tekopohjavesi

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Pintavesi, mistä

Toisen laitoksen verkosto,
laitoksen nimi

☐ Raakavettä ei käsitellä
Vedenkäsittelylaitos

Alkalointi

Suodatus

☐

Desinfiointi
☐

☐

Saostus ja
selkeytys
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Muu käsittely, mikä

6. Veden laadun
tarkkailun
järjestäminen

☐ Laitokselle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka sisältää tiedot myös käyttötarkkailusta,
laatimispäivämäärä
.
.

7. Talousvesihygieeninen
osaaminen
8. Erityistilanteet

Vesilaitoksen palveluksessa on

Viranomaismääräykset (mahdolliset päätökset, viranomainen, pvm, §)

henkilöä, joilla on todistus testin suorittamisesta (Tsl 20 b §).

☐ Laitokselle on laadittu häiriötilannesuunnitelma, laatimispäivämäärä

.

.

9. Lisätiedot

10. Liitteet

☐ Kartta vedenottamoista, vedenjakelualueesta ja verkostosta
☐ Selvitys pohjaveden muodostumisalueesta ja alueella olevista toiminnoista
☐ Kopio aluehallintoviraston veden ottoa koskevasta lupapäätöksestä
☐ Suunnitelma vedenottamoista ja käsittelyrakennuksista
☐ Tiedot raakaveden laadusta
☐ Tiedot vedenkäsittelymenetelmistä
☐ Tiedot vedenkäsittelyssä käytetyistä kemikaaleista
☐ Muut Liitteet:

11. Allekirjoitus
/

20

Ilmoitus ja liitteet toimitetaan ensisijaisesti sähköpostilla siihen Ympäristöterveyden toimipaikkaan, jonka alueella
toimintaa harjoitetaan tai osoitteeseen ymparistoterveys@siunsote.fi. Sähköisesti lähetettyä ilmoitusta ei tarvitse
allekirjoittaa.
Tiedot rekisteröidään valvontaviranomaisen tietojärjestelmään.

MÄÄRITELMÄT
Talousvedellä tarkoitetaan vettä, joka on tarkoitettu juomavedeksi, ruoan valmistukseen tai muihin kotitaloustarkoituksiin sekä
vettä, jota elintarvikealan yrityksessä käytetään elintarvikkeiden valmistukseen, jalostukseen, säilytykseen ja markkinoille
saattamiseen. Talousvetenä ei kuitenkaan pidetä vettä, jota käytetään yksinomaan peseytymiseen, pyykinpesuun, siivoukseen,
saniteettitarkoitukseen tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen.
Talousvettä toimittavalla laitoksella tarkoitetaan laitosta, joka toimittaa vesijohtovettä tai pulloissa ja säiliöissä myytävää vettä
talousvetenä käytettäväksi. Talousvettä toimittava laitos käsittää vedenottamot, vedenkäsittelylaitokset sekä jakeluverkon siihen
liittyvine säiliöineen ja laitteineen.

Viranomaisen merkintöjä
Laitoksen toimittaman talousveden valvonta ja laatuvaatimukset määritellään
☐ Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 401/2001 pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista
☐ Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1352/2015 talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista
Pyydetyt lisätiedot ja lausunnot

Pyyntö postitettu

Viim. vastauspäivä

Saapunut

Pyydetty täydentämään hakemusta seuraavasti:

.

.20

.

.20

.

.20

Lausuntopyyntö alueelliselle ely-keskukselle

.

20

.

20

.

.20

Lausuntopyyntö aluehallintovirastolle

.

20

.

20

.

20

Lausuntopyyntö niiden kuntien
terveydensuojeluviranomaisille, joiden alueelle
laitos toimittaa vettä tai joiden alueelta otetaan
vettä. Kunnat:

.

20

.

20

.

20

Terveydensuojeluviranomaisen päätös
Muuta

Päivämäärä
.

.20

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden toimipaikat:
Päätoimipaikka
JOENSUU: Jokikatu 8, 80220 Joensuu, puhelin 013 3300 (vaihde)
ILOMANTSI: Ylätie 20, 82900 Ilomantsi
JUUKA: Poikolantie 1, 83900 Juuka
KITEE, RÄÄKKYLÄ, TOHMAJÄRVI: Ilmarisentie 5, 82500 Kitee
KONTIOLAHTI: Jokikatu 8, 80220 Joensuu
LIEKSA: Mönninkatu 56, 81700 Lieksa
LIPERI, OUTOKUMPU, POLVIJÄRVI: Kummunkatu 6, 2. kerros, 83500 Outokumpu
NURMES, VALTIMO: Soratie 1, 75530 Nurmes
sähköpostiosoite: ymparistoterveys@siunsote.fi tai etunimi.sukunimi@siunsote.fi
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